Belangrijke data:
 9 september Kanjerlessen in groep 7B/8
 16 en 17 september: omgekeerde 10
minuten gesprekken
 23 september studiedag team – Kanjer,
alle leerlingen vrij
 24 en 25 september
schoonmaakavonden

Van de directie
*Het zwangerschapsverlof komt voor juf Geeske steeds dichterbij. In november verwachten zij hun eerste kindje en vanaf
14 oktober zal zij gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Janny zal haar tijdens haar verlof vervangen. Juf
Janny zal op haar plaats vervangen worden door juf Aukje, voor de kinderen inmiddels al een bekend gezicht, ook u zult
ongetwijfeld al met haar kennisgemaakt hebben.
* Wanneer u een vraag wilt stellen aan één van de leerkrachten of om een andere reden even contact wilt zoeken, kunt
u het beste na schooltijd even langs komen of bellen met school (0512-545404). Daarnaast kunt u zich via de werkmail
tot hen richten.
Juf Janny:
j.toering@pcbosmallingerland.nl
Juf Ypie:
y.janssen@pcbosmallingerland.nl
Juf Aukje:
a.kloosterman@pcbosmallingerland.nl
Juf Geeske:
g.wind@pcbosmallingerland.nl
Juf Mariska:
m.lap@pcbosmallingerland.nl
Meester Leon:
l.werf@pcbosmallingerland.nl
Juf Esther:
e.wel@pcbosmallingerland.nl
Juf Annemieke:
g.meindertsma@pcbosmallingerland.nl
Juf Pietsje:
p.vellema@pcbosmallingerland.nl
Juf Annie:
a.postma@pcbosmallingerland.nl
Juf Simone:
s.j.wiersma@pcbosmallingerland.nl
Juf Lianne:
l.vink@pcbosmallingerland.nl
*We zijn druk bezig met het updaten van onze website. Nieuwsbrieven worden tweewekelijks geüpload. Binnenkort
kunt u ook de schoolgids online lezen. Neemt u ook eens een kijkje? https://www.pcboitfoarhus.nl
*De eerste schooldag mochten we de kinderen in groep 4 en 5 verwelkomen in een lokaal vol prachtig nieuw meubilair.
Bij juf Pietsje in groep 6/7 moesten we roeien met de riemen die we hadden. Gelukkig hebben we alle kinderen daar ook
kunnen voorzien van een tafel en een stoel. Helaas, was het met de bestelling niet helemaal goed gegaan. Waarop we
een tekort hadden van 12 tafels en stoelen. Deze zijn inmiddels besteld, waarop alle kinderen in groep 6/7 met ongeveer
6 weken ook aan de juiste tafel en stoel hun werk kunnen doen.
*Op school is hoofdluis geconstateerd. Wij vragen u om bij uw kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten de
haren te (laten) controleren op hoofdluis.
Enkele adviezen van de GGD rondom luizen/neten:

• Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd behandelen. Laat er dus
geen tijd tussen zitten.
• Dagelijks met een speciale stalen netenkam het natte haar (met gewone crèmespoeling erin) intensief kammen
gedurende twee weken, is even effectief als behandeling met een hoofdluismiddel. Of u kunt naast het kammen
middelen met dimeticon (voorkeur), malathion of permetrine gebruiken die verkrijgbaar zijn bij de drogist of apotheek.
• Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen hoofdluizen of
verse neten heeft gevonden.
• Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.

* Afgelopen week ontving u allen een mail met de vraag in het ouderportaal de gegevens van uw kind te controleren
en eventueel aan te passen. Zo heeft u voor het ouderportaal nogmaals de inloggegevens toegestuurd gekregen. Mocht
u de controle nog niet uitgevoerd hebben, zou u deze dan één dezer dagen nog uit kunnen voeren?
*Bij de start van het schooljaar hebben we onze pleinafspraken nader onder de loep
genomen. Afgelopen week zijn deze in alle groepen besproken. Gezien de veiligheid hebben
we met de kinderen afgesproken dat we niet in de bomen klimmen en alle "dingen" op
wielen (behalve eventueel de fiets) thuis laten.
*Zoals u op het inlegvel bij de kalender heeft kunnen lezen, hebben we de
schoonmaakavonden weer in het leven geroepen. Deze staan gepland op 24 en 25
september. Deze week ontvangt u via juf Ypie de uitnodiging hiervoor. We hopen dat veel
van u ons komen helpen om er weer een schone leer/werkplek van te maken.

Kind Op Maandag
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Kind Op Maandag’. De
Bijbelverhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt
‘Kind Op Maandag’ verschillende thema’s uit de Bijbel aan de orde. In de eerste aflevering van 2 september tot en met
18 oktober 2019 zijn dat de volgende thema’s:
Week 36 - In orde
Genesis 1: 1-31 en 2: 1-3
Het begint met chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid tussen donker en
licht, water en land. God ziet dat het goed is: in orde!
Week 37 - Wat wil je nog meer?
Genesis 2 : 4-25 en Genesis 3
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren een naam,
maar hij mist iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog een mens, zodat ze
samen verder kunnen.
Week 38 - Code rood
Genesis 4: 1-16, 6: 9-22 en 7:1-24
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week valt het bloed van Abel
op de aarde. We starten ook met het verhaal van Noach.
Week 39 - We beginnen opnieuw
Genesis 8: 1-22 en 9:1-17
God begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark.
Week 40 - Babbelstad
Genesis 9: 18-29, 10:1-32 en Genesis 11

De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo hoog als de
hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer.
Week 41 - Waar ga je heen?
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18
Abram wordt geroepen door God. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op
reis naar een toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhalen horen we
over Abram en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een eigen plek wonen.
Week 42 - Beloofd is beloofd
Genesis 15: 1-21, 16:1-16 en 18:1-15
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die belofte.

NaSchoolsAanbod Sportbedrijf
Smallingerland
Binnen de gemeente Smallingerland heeft Sportbedrijf Drachten een alsmaar groeiend aantal sportpunten in het leven
geroepen. Sportpunten zijn schoolpleinen, speelvelden, speeltuinen of op het terrein van een sportverenigingen, waarop
elke week 1 of meerdere naschoolse (NSA) Sport- en beweegactiviteiten worden verzorgd onder leiding van een Coach
Sport en Bewegen. Afgelopen donderdag is Sietse Pieksma gestart, bij velen van u wel bekend van voorgaande jaren,
met het naschools aanbod. Zo’n 25 kinderen hebben de eerste keer al deelgenomen aan zijn sportprogramma. Vanaf nu
zal hij hier elke donderdag van 15:00 -16:00 uur het NSA verzorgen. Deelname aan NSA op een Sportpunt is altijd gratis
en vrij toegankelijk voor alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8.

Omgekeerde leerlinggesprekken
Ouders zijn een bron van informatie. Informatie die wij graag willen ontvangen. Wij willen dus graag aan het begin van
het jaar met u in gesprek gaan over uw kind, om het beter te leren kennen. Niet de leerkracht aan het woord, maar de
ouders: Oudergesprekken ‘omgekeerd’. Door de informatie die wij krijgen tijdens dit gesprek krijgen wij een completer
beeld van uw kind en kunnen we onderlinge verwachtingen afstemmen. Ter voorbereiding van het gesprek vragen we u
alvast na te denken over een aantal vragen. Het gespreksformulier met daarop de vragen vindt u als bijlage bij deze
nieuwsbrief. Handig om dit ingevulde formulier naar het gesprek me te nemen.
Op maandag 16 en dinsdag 17 september a.s. worden de 10 minuten gesprekken gehouden. Vandaag heeft u de
uitnodiging voor het gesprek ontvangen, hierop staat het tijdstip waarop u de leerkracht van uw kind(eren) kunt spreken.

GEFELICITEERD!!

SEPTEMBER

Groep

8
12
17
19
21
21
23
30

5
7b
8
1
4
7a
7b
8

Jelco
Mark-Jan
Ryanna
Leanne
Nienke
Anna
Thyelvison
Victoria

Een woord van welkom en afscheid
Hallo ouders/verzorgers,
Ik ben juf Kim en ik kom stage lopen op ’t Foarhûs.
Ik zit in het 2e jaar van de PABO en studeer in Leeuwarden aan de hogeschool NHL/Stenden.
U kunt mij tegenkomen op de dinsdag en de woensdag. Tot de kerstvakantie loop ik stage in
groep 1/2, hierna krijg ik een andere klas toegewezen, deze is nog niet bekend.
Ik vind het wel een beetje spannend om hier als stage juf rond te lopen en hoop dan ook veel
bij te leren. Terwijl ik hier stage loop zal ik veel opdrachten moeten uitvoeren. Daarom kan het
gebeuren dat ik foto’s maak, deze worden alleen gebruikt voor in mijn verslag en zal u dan
ook niet tegenkomen op verschillende platvormen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan hoor ik
het graag.
Hallo allen,
Mijn naam is Kerwin en ik ben een stagiair van de PABO van de NHL-Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik zit in het
derde jaar van de opleiding. Het eerste halfjaar ben ik te vinden bij groep 6/7. Verder over mijzelf: Ik houd van sporten
en lekker actief bezig zijn. Ik ben lang betrokken geweest bij Atletiekvereniging Impala in Drachten. Maar sinds kort sta
ik voornamelijk op de tennisbaan van LTC Gorredijk. Ik ben op maandag en dinsdag op ‘t Foarhûs voor wie even een
praatje wil maken!
Bij de start van het schooljaar zijn er nog een aantal leerlingen van onze school verhuisd. Zo woont Ankje Dijkstra nu
elders in Drachten en is zij het schooljaar gestart op PCBO De Spreng. Ook Sophie Wielders is inmiddels verhuisd, zij
woont nu in Boornbergum en zal daar naar school toe gaan.
We wensen beide kinderen een fijne tijd op hun nieuwe school.

Terugblik inloopmiddag en informatieavond
In de eerste week hebben we al vele ouders mogen begroeten tijdens de inloopmiddag voor de groepen 4 t/m 8. Het
is fijn dat we velen van u de hand konden schudden en prachtig om te zien dat de leerlingen enthousiast door de
school liepen om hun plekje in de klas te kunnen tonen!
De informatieavond voor de groepen 1/2 en 3 was ook goed bezocht. In groep 3 werden de ouders door juf Geeske
en juf Mariska meegenomen in de leesmethode lijn 3 en hebben ze zelf een schrijfles mogen ervaren. In groep 1/2 zat
de kring bij juf Aukje, juf Ypie en juf Janny ook goed vol. Zij vertelden over het belang van spel bij de kleuters en de
manier waarop wij werken aan taal en rekenen in de onderbouw.
Door een aantal van u zijn er ook wat vragen en zorgen uitgesproken. Dit had voor het grootste deel te maken met
zaken uit voorgaande jaren. Gericht op de toekomst lijkt het me op zijn plaats om u te informeren wat de prognoses
zijn qua leerlingenaantallen in groep 1/2.
Op dit moment zitten er 25 kleuters in groep 1/2 (19 in groep 1 en 6 in groep 2). Tot aan de voorjaarsvakantie komen
er 6 kleuters bij in groep 1. We komen dan uit op een aantal van 31. Na de voorjaarsvakantie zal groep 2 zich bij groep
3 voegen. Wat betekent dat we een groep 1 van 25 leerlingen over zullen houden en een combinatiegroep 2/3 van 20

leerlingen krijgen. Voor wat er tot nu toe bekend is, is dat er vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie 1
leerling bij komt in groep 1. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken wat er qua verhuizingen o.i.d. zich nog
voor zal doen, maar mochten er grote veranderingen zich voordoen, zullen we dat open en tijdig met u
communiceren. Mochten er nog vragen leven of wilt u hierover nog verder in gesprek gaan dan is deze mogelijkheid
er zeker. Bel gerust voor het maken van een afspraak (0512-545404) of stap gerust eens even binnen!

Kanjertraining
Zoals u weet werken wij op ‘t Foarhûs met Kanjertraining, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Afgelopen schooljaar stond de Kanjertraining tijdens de ouderavond centraal, waarbij nog maar eens duidelijk werd
hoe belangrijk het is om op een goede manier met elkaar om te gaan en een veilig klimaat binnen de school te
creëren. Dit schooljaar staat de Kanjertraining dan ook op de agenda binnen ons schooljaarplan. Binnen het team
betekent dit bijscholing/scholing in "Kanjer". We willen dat de Kanjertaal en de Kanjerregels/gewoonten weer even wat
opgefrist worden. Zo willen we met regelmaat ook "Kanjer" ter sprake laten komen op onze nieuwsbrief, zodat u ook
op de hoogte bent wat er in de groepen aan de orde is of welke thema's er schoolbreed voorbij komen.
We stellen in deze nieuwsbrief de Kanjertypetjes aan u voor:
De Kanjertraining gebruikt 4 typetjes die door middel van een pet zichtbaar
worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor krijgen
kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag.
Type Tijger (witte pet):
De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf
en over anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger
lost de problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op
tijd hulp. In de training is dit de witte pet.
Type Pestvogel (zwarte pet):
De pestvogel vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de
baas en vindt zichzelf stoer. De pestvogel heeft weinig respect voor anderen en
zoekt het conflict op. In de training is dit de zwarte pet.
Type Aap (rode pet):
De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De
aap is vaak te vinden in gezelschap van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en
denkt leuk gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van anderen. In de
training is dit de rode pet.
Type Konijn (gele pet):
Het konijn is bang en stil. Het vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter en mooier kunnen. Het konijn
vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen op moet lossen. In de training is dit de gele pet.

Uit de groepen
Groep 5 nieuws!
We zitten nu alweer 2 weken in groep 5. De nieuwe tafels en stoelen zijn
geweldig en zitten prima! De klas ziet er gezellig uit. De kinderen hebben flink
gewerkt. Rekenen, taal, spelling, schrijven, Nieuwsbegrip, Engelse les, Station
Zuid, verhalen uit de bijbel, gym, geschiedenis en aardrijkskunde. Al deze
vakken komen in een week voorbij. Dan hebben we gelukkig ook nog tijd om
ons te ontspannen; dansen, energizers,
coöperatieve leervormen met spelletjes,
moppen tappen, werken aan de
gouden weken.
Het wordt een prachtig jaar waarin de kinderen zich mogen gaan ontwikkelen en
met veel plezier naar school gaan!
Hartelijke groeten van groep 5, juf Esther en juf Annemieke

De 14 toppers van groep 3
Er wordt hard gewerkt in groep 3! In het eerste thema ‘de nieuwe groep’ maken we kennis met elkaar en met de juffen,
maar ook met de personages uit ons leesboek: rik, daan, kaan, dik, kes en juf nin. We doen kanjerspelletjes om te
wennen aan de regels en afspraken in groep 3 en we spelen lekker in de hoeken. We leren hoe we in de goede
schrijfhouding moeten zitten en hoe we ons potlood moeten vasthouden. We hebben al vier letters leren schrijven en vijf
cijfers: r, d, i ,k en 1, 2, 3, 4, 5. Met rekenen oefenen we het herkennen van getalbeelden zijn we druk bezig met sommen
als: in het eerste hokje staan zeven bomen en in het hokje ernaast moet je er ‘2 minder’ tekenen, of ‘2 meer’. Hoeveel
bomen moet je dan tekenen? Geen wonder dat we aan het einde van de dag wel moe zijn!

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
*Uitnodiging voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8
Theateravond Puber in huis? Een toer!
Do. 10 oktober in de Lawei – GRATIS!
*Formulier omgekeerde leerlinggesprekken
*Poster Vakantiebijbelweek De Arke

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt maandag 23 september ’19

